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GIẤY MỜI
Dự tổng kết Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp tiểu học
Năm học 2018 - 2019
Nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác tổ chức, chỉ đạo việc đổi mới
phương pháp dạy-học và đánh giá các môn học trong chương trình cấp tiểu học theo
định hướng phát triển năng lực học sinh để có cơ sở nhân rộng trong các năm học tới,
đồng thời tổ chức khen thưởng các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc trong Hội
thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp Tiểu học, năm học 2018-2019
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ tổ chức tổng kết hội thi trên, cụ thể
như sau:
1. Thành phần
- Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Đại diện Hội Khuyến học thành phố Cần Thơ;
- Lãnh đạo các phòng chuyên môn Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác giáo dục tiểu học các phòng giáo
dục và đào tạo;
- Giáo viên đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích trong hội thi (theo danh sách
đính kèm)
- Giám khảo: 5 tổ trưởng của 5 khối lớp; các nhóm trưởng các khối lớp, các bộ môn;
- Đại diện Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố Cần Thơ;
- Đại diện Báo Tuổi trẻ, Báo Thanh niên, Báo Cần Thơ;
- Đại diện Công ty Cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood;
- Giám khảo: 5 tổ trưởng của 5 khối lớp; các nhóm trưởng các khối lớp, các bộ môn.
2. Thời gian: Lúc 08 giờ ngày 25 tháng 5 năm 2019.
3. Địa điểm
Trường Tiểu học Ngô Quyền (Số 11, đường Nguyễn Khuyến, phường An Cư,
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).
Sở Giáo dục và Đào tạo rất mong các đại biểu sắp xếp thời gian đến dự đầy đủ
để buổi tổng kết thêm có phần long trọng và đạt kết quả tốt./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Lưu: VT, GDTH.
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